Üzemmérnök (Fót)
A leendő munkatárs feladatai:
•

tevékenységéhez kapcsolódó típusonkénti javítási technológiák betartása,
betartatása,

•

a kiadott üzemi utasítások végrehajtása, végrehajtatása,

•

a javítóüzemben felmerülő és ott nem kezelhető szakmai problémák
megoldása,

•

autóbuszok garanciális és szavatossági ügyintézése,

•

társasági szintű költségek tervezése és gazdálkodáselemzése műszaki
vonatkozásban,

•

gazdaságossági számítások, elemzések, statisztikák készítése,

•

autóbusz üzemeltetést elősegítő dokumentációk beszerzése, készítése,

•

felmerülő új technológiák kidolgozása,

•

kapcsolattartás a külső cégekkel,

•

új autóbuszok, valamint karosszéria javítás-felújítás utáni műszaki átvételében
közreműködés,

•

járműfenntartó üzemek tevékenységeinek szakmai támogatása, a társaság
műszaki tevékenységének és gazdasági érdekeltségével történő koordinálása,

•

alkatrész katalógusok használata, alkatrészek szükséges beazonosítás,

•

környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, a vonatkozó aktuális
Vezérigazgatói Szabályzatok alapján,

•

SAP PM rögzítési, elemzési és adatszolgáltatási feladatok elvégzése,
törzsadatok karbantartása,

•

SAP PM modul folyamatok fejlesztése, szükség esetén változtatási javaslatok
megtétele, a változások nyomon követése,

•

ellenőrzési feladatkör: a jármű karbantartási szakterület és üzleti folyamat
tekintetében és műszaki ellenőrzés telephelyen belül és kívül.

további feladatok:
•

innovációk felkutatása a járműfenntartó tevékenység modernizálása
érdekében,

•

a Járműfenntartó tevékenységéhez kapcsolódó autóbusz típusonkénti javítási
technológiák beszerzése, kidolgozása, felügyelete,

•

autóbuszok alvállalkozó által történő karbantartásának és javításának
ügyintézése.

Elvárás a jelentkezővel szemben:
•

felelősségteljes önálló munkavégzés,

•

fokozott terhelhetőség,

•

kiváló szervező- és problémamegoldó képesség.

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
•

felsőfokú szakirányú végzettség (gépészmérnök, közlekedésmérnök).

Egyéb képzettségi követelmények:
•

gépészmérnök, közlekedésmérnök, autó-gépész.

Előnyt jelent:
•

2-3 éves szakmai tapasztalat,

•

társasági szintű autóbusz típus ismeret.

A munkavégzés helye:
•

Fót.

A munkaidő típusa:
•

teljes munkaidő.

A munkakör betölthető:
•

a jelentkezés elbírálását követően azonnal.

Amit nyújtunk:
•

stabil vállalati háttér, bejelentett munkaviszony,

•

vonzó cafetéria csomag (évi bruttó 491.000 Ft),

•

ingyenes utazási lehetőség – családtagok részére is.

Jelentkezés módja:
A jelentkezést 2019. április 25-ig, részletes (fényképpel ellátott) szakmai önéletrajz
beküldésével, „üzemmérnök Fót” tárgy megjelölésével az allas@volanbusz.hu email-címen lehet beadni.
További információ:
+36 1 465 5711.
Jelentkezését megelőzően a következő linken legyen szíves olvassa el
adatvédelmi tájékoztatónkat: http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem
Köszönjük.

